cicle MITJÀ 3R
ACTIVITATS SETMANA DEL 27 D’ABRIL AL 3 DE MAIG
ACTIVITAT CREATIVA
Art d’ombres.
Agafa les joguines o objectes que més t'agradin i posa'ls damunt d'un
full, on li doni llum, prop d'una finestra, a la terrassa o balcó. Quan vegis
l'ombra sobre la fulla repassa-la o dibuixa-la i després la pots pintar.
Mira la imatge com a exemple.

1- In English.
CREATE A MASTERPIECE-CREA UNA OBRA MESTRA
Draw: TRIANGLES, QUADRILATERALS, PENTAGONS, HEXAGONS,

HEPTAGONS…). Use different colors and sizes.
Examples:

ÀMBIT LINGÜÍSTIC
1- Subratlla en el text B les paraules que són diferents respecte al text
A.
Text A: En Pere és el jardiner de la granja.És un home alt i cepat.Té els
cabells castanys,arrissats i curts,els ulls negres i el nas aguilenc.Té la
boca gran i li agrada somriure.Porta un barret al cap per protegir-se
del sol,uns pantalons amples i una camisa de quadres.També porta
unes botes còmodes de goma per treballar.
Text B: En Pere és el pagès de la vila.És un noi alt i fort.Té els cabells
bruns,llisos i curts,les orelles grans i el nas aguilenc.Té la boca ample i li
encanta somriure.Porta una gorra al cap per protegir-se de la calor,uns
pantalons grans i una samarreta de quadres.També porta les botes
còmodes de cuir per treballar

2- Els dos textos són descripcions. Fes una descripció d’algú de la
classe. Si ens ho envies, haurem d’endevinar qui és. Recorda no posar
el seu nom!

MOTS ENCREUATS: - Busca el nom d’aquests insectes que surten
durant

la primavera: Puça, marieta, papallona, aranya, abella,

matamosques, escorpí, mosquit, libèl·lula, mosca, escarabat, pregadéu,
formiga, llagosta, poll, eruga.

REPTES MATEMÀTICS

2- In English:
GEOMETRIC FIGURES OF MY HOUSE- FIGURES GEOMÈTRIQUES DE
CASA MEVA
Quines figures geomètriques pots trobar a casa teva?
Check in the table the figures that you can find in your home and take
photos of them or draw them.

Multiplicacions:
Pots practicar les taules de multiplicar en el següent enllaç. A més,
podràs comprovar si les has encertat totes!
https://www.tablasdemultiplicar.com/
ACTIVITAT MÚSICA
Aquesta setmana us proposo posar a prova la vostra oïda musical,
d'això se’n diu, discriminació auditiva. Veureu que l’activitat és en anglès
però us deixo els passos per anar seguint de manera molt fàcil:
Per tal de fer-ho heu de seguir els següents passos:
1. Obriu el següent enllaç:
http://creatingmusic.com/BlockGames/3x3/
2. Veureu que hi ha tres nivells EASY (fàcil), MEDIUM (mitjà) i HARD
(difícil).

3. Heu de començar pel nivell HARD (difícil). Si us sembla molt difícil

comenceu per EASY.

4. Cada fila representa una nota. La de baix és DO, la del mig és RE i
la de dalt MI.
5. Poseu notes a cadascuna de les columnes com en aquest exemple:

6. Doneu-li al play (començar) i recordeu la melodia que sona.

7. Quan ja la tingueu memoritzada aneu a READY (llestos).

8. Us sortiran tres opcions, escolteu-les i trieu la correcta.

9. Una vegada estigueu segurs doneu-li a OK

10. Envieu-me una foto amb els resultats, o un àudio o un escrit per

explicar-me quins resultats heu obtingut.

Activitats d’aprofundiment:
Recordeu que podeu enviar-me les vostres gravacions amb la flauta,
tinc moltes ganes d’escoltar-les!
ACTIVITATS EN FAMÍLIA

ACTIVITAT EDUCACIÓ FÍSICA
Amb material que tenim a casa (llençols, cadires, caixes, cartrons,
mantes, taules,...) construïm una cabana on ens puguem ficar a dins. La
podem decorar. I... el repte és entrar de diferents maneres (d’esquenes,
ajupits, arrossegant-nos, quatre grapes,.... Us atreviu?
Ens podeu enviar una foto de la vostra creació. Ànims!!!

